18. Μηλίνα-Κυδωνιές-Πηγές-Μηλίνα

Ένας πολύ ωραίος και εύκολος περίπατος νότια της Μηλίνας, με θαυμάσιες θέες προς βορρά στο
Παγασητικό Κόλπο. Στην αρχή βαδίζουμε ανηφορικά σε χωματόδρομους μέσα σε ελαιώνες.
Συνεχίζουμε σε στενό μονοπάτι στους οικισμούς Κυδωνιές και Πηγές, το οποίο ανοίχτηκε από τους
Φίλους των Καλντεριμιών το χειμώνα του 2012-13. Στο τελικό στάδιο κατηφορίζουμε σε χωματόδρομο
και επιστρέφουμε στην Μηλίνα. Εμείς περπατήσαμε αυτή την διαδρομή το Σεπτέμβριο όπου
συναντήσαμε πολλά φυτά με ξεραμένα άνθη, δείγμα ότι εδώ τα λουλούδια θα είναι πανέμορφα την
άνοιξη και το καλοκαίρι. Επίσης στη διαδρομή μας συναντάμε δύο ξωκλήσια.
Η διαδρομή είναι 7,5 χλμ., ελίσσεται σε μια υψομετρική διαφορά 280 μέτρων και μας πήρε λίγο
περισσότερο από 2 ώρες.
Υπάρχουν εστιατόρια και μπαρ στη Μηλίνα. Στον οικισμό Κυδωνιές υπάρχει μία πηγή, από την οποία το
Σεπτέμβριο που περπατήσαμε έτρεχε πολύ λίγο νερό!
Αφετηρία: Για να φτάσουμε στη Μηλίνα ακολουθούμε το δρόμο από Βόλο προς Αργαλαστή, από την
οποία και περνάμε, με κατεύθυνση νότια κατά μήκος της ακτής του Παγασητικού.
Χάρτης: Ανάβαση 4,3 Θεσσαλία, Νότιο Πήλιο, 1:50.000.
Χάρτης για waypoints and tracks: Ανάβαση Topomap 3D op CD-Rom, Πήλιο - Μαυροβούνι, Νότιο
Πήλιο.
1. Ο περίπατος αρχίζει στη Μηλίνα στη μεγάλη εκκλησία δίπλα στη θάλασσα, στη διασταύρωση
προς Λαύκο. Ακολουθούμε το δημόσιο δρόμο προς Λαύκο.
2. Μετά από 650 μέτρα στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε σε χωματόδρομο. Στην αρχή ο
χωματόδρομος είναι αρκετά φαρδύς με δύο ελιές στη μέση του δρόμου. Περνάμε πάνω από μια
γέφυρα. Λίγο πάρα πάνω συναντάμε ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου (5x5) και συνεχίζουμε
ανηφορίζοντας περνώντας μέσα από ελιές. Τμήματα του χωματόδρομου είναι καλυμμένα με
τσιμέντο. Αγνοούμε το χωματόδρομο στα αριστερά μας.
3. Σε χωματόδρομο που ανεβαίνει προς τα αριστερά μα ένα ελαιόδεντρο στην μέση του δρόμου,
βαδίζουμε ανοιχτά αριστερά. (Υπάρχει δυνατότητα μετά από 100 μέτρα κατευθείαν μπροστά μας
να φτάσουμε σε ένα ξωκλήσι του οποίου το κλειδί κρέμεται στην γωνία δεξιά και πάνω της
πόρτας.)
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4. Περνώντας μέσα από τον
μικρό συνοικισμό
Κυδωνιές φτάνουμε σε
διασταύρωση τύπου Τ
δίπλα σε μία στέρνα όπου
και στρίβουμε αριστερά.
Περνώντας από αυτή τη
θέση συνεχίζουμε
ανηφορικά, αγνοώντας τα
πλευρικά μονοπάτια
στους ελαιώνες. Σε
κάποιο ύψος συναντάμε
περισσότερους θάμνους
και δέντρα μεταξύ των
ελιών.
5. Και μετά από περίπου
1000 μέτρα οι θάμνοι και
τα διάφορα δέντρα υπερισχύουν σε αριθμό της ελιάς. Στο σημείο αυτό ακολουθούμε το μονοπάτι
ανηφορίζοντας στα δεξιά μας. Στα αριστερά της στροφής υπάρχει μια ελιά όπου στο κορμό της
είναι μια ξεθωριασμένη κόκκινη βούλα.
6. Μετά από 45 μέτρα και πριν το μονοπάτι καταλήξει σε ελαιώνα στρίβουμε αριστερά και
βαδίζουμε σε στενό μονοπάτι. Στην αρχή του υπάρχει μια πέτρα με κόκκινη βούλα. Λίγο πάρα
πέρα υπάρχει πέτρινος τοίχος κατά μήκος του μονοπατιού. Αυτό το μονοπάτι ανοίχτηκε από τους
Φίλους των Καλντεριμιών το χειμώνα του 2012-13. Η διαδρομή του ακολουθεί μία ανοιχτή
καμπύλη στη πλαγιά του λόφου και σε μερικά τμήματά του συναντάμε σκιά.
7. Σε μία διασταύρωση υπάρχει κίτρινο σήμα πεζοπόρου το οποίο δείχνει την κατεύθυνση προς
Χοντρή Άμμο κατευθείαν εμπρός. Το μονοπάτι στα δεξιά μας οδηγεί στη κορυφή του λόφου.
Εμείς όμως στρίβουμε εδώ αριστερά προς τις
Πηγές.
8.
Το μονοπάτι καταλήγει σε ελαιώνα
και συνεχίζοντας κατευθείαν αριστεράεμπρός, μετά από περίπου 25 μέτρα αρχίζουμε
να κατηφορίζουμε σε μονοπάτι. Λίγο
αργότερα συναντάμε για μία ακόμα φορά ένα
πέτρινο τοίχο κατά μήκος του μονοπατιού.
9.
Στο σημείο που συναντάμε ένα
χωματόδρομο στρίβουμε αριστερά
κατηφορίζοντας σε αυτόν και κάποια στιγμή
περνάμε από ένα ξωκλήσι.
10.
Μετά από 100 μέτρα συνεχίζοντας να
κατηφορίζουμε στο χωματόδρομο στρίβουμε
σε απότομη στροφή αριστερά.
11.
Τελικά φτάνουμε σε
ασφαλτοστρωμένο δρόμο και στρίβουμε
αριστερά. Αυτός μας οδηγεί στη διασταύρωση
με το δημόσιο δρόμο όπου στρίβουμε και πάλι
αριστερά για να επιστρέψουμε στην αφετηρία
μας στην εκκλησία.
Ευχαριστούμε θερμά τους Φίλους των Καλντεριμιών.

Ήταν ευχάριστος ο περίπατός σας; Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε;
Παρακαλώ ενημερώστε μας στο info@pilionwalks.com!
www.pilionwalks.com © Caroline Pluvier & Ruud Schreuder

2

www.pilionwalks.com © Caroline Pluvier & Ruud Schreuder

3

